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Építési beruházás



Árubeszerzés
Szolgáltatás

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma

X

Azonosító kód

Építési koncesszió
Szolgáltatási
koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
Postai cím: Baross utca 52.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1085

Ország:

Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon: 434-5701

Braun Zoltán, közbeszerzési irodavezető
E-mail: zbraun@nive.hu

Fax: 434-5701
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): ): www.nive.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű

X

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–
c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi
rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek

X Oktatás
Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
Víz

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése,
szállítása és elosztása

Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok
feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibuszvagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen
nem X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási keretszerződés tartalomfejlesztő szakértői tevékenység, valamint az ezzel összefüggő
szállodai, éttermi és rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítására
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

c) Szolgáltatás

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória 24

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően

Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

Építési koncesszió

Szolgáltatási

A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye
•••••

NUTS-kód

koncesszió

A teljesítés helye
•••••

Budapest
NUTS-kód HU-101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
••• VAGY, adott esetben, maximális létszáma •••
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: •• vagy hónap(ok)ban: •••
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási keretszerződés az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) 2.2.1-08/1-2008-002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” című kiemelt projekthez kapcsolódóan tartalomfejlesztő szakértői tevékenység, valamint

az ezzel összefüggő szállodai, éttermi és rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítására vonatkozóan
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy

80510000-2
••••-• ••••-•

További
tárgy(ak)

92312212-0
80521000-2
79996000-2
79952000-2
55120000-7
55320000-9

••••-• ••••-•

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen

valamennyi részre
nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
2.2.1-08/1-2008-002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című kiemelt
projekthez kapcsolódóan tartalomfejlesztő szakértői tevékenység, valamint az ezzel összefüggő
szállodai, éttermi és rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítása a szerződéskötéstől 2010. 10. 26.
napjáig terjedő időszakban az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően 3 részajánlati területen,
részajánlati területenként 48 munkacsoportban, munkacsoportonként 4, 6 fővel.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): ••• vagy:

••• és ••• között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: •• vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: •••• (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
2009/11/02 (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés
2010/10/26 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Az Ajánlattevő nyilatkozzon az ajánlatában, hogy vállalja a dokumentációban előírt mértékű kötbér
megfizetését meghiúsulás és hibás teljesítés esetén.
A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig részajánlati területenként
5.000.000,-Ft, - Ötmillió forint - jóteljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53. § (6) bekezdés a)
pontja alapján.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Előleg fizetésére nincs lehetőség. Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése a Vállalkozó
bankszámlájára forintban, átutalással a teljesítéstől számított 60 napon belül, a Kbt. 305.§ (3)
bekezdése alapján történik az Art. 36/A. és 36/B. § rendelkezéseinek figyelembevételével. Az
Ajánlattevőnek lehetősége van részszámlák kiállítására a dokumentációban foglaltak szerint.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) nem

követelmény
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
igen

nem

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60.§ (1)
bekezdése, illetve Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontja hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés hatálya alatt
áll.
Igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) bekezdése
alapján, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak vagy erőforrást nyújtó szervezetnek nyertessége esetén az eredményhirdetéstől
számított 8 napon belül csatolnia kell a Kbt. 63.§ (2) és (3) bekezdése szerinti igazolásokat.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő és a közbeszerzés
Az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőknek) és a értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
10%
feletti
alvállalkozónak
az
alábbi venni kívánt alvállalkozója külön-külön:
dokumentumokat kell becsatolnia:
- Ha a pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján
- Az ajánlati határidőt megelőző 60 napnál nem számláján a nyilatkozat kiállítását megelőző egy
régebbi pénzügyi intézmény igazolása azzal a évben 10 napot meghaladó sorban állás volt.
tartalommal, hogy a pénzügyi intézmény mióta
vezeti az Ajánlattevő bankszámláját, valamint a
Alkalmatlan az Ajánlattevő és a közbeszerzés
nyilatkozat kiállítását megelőző egy évben a
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
számlán sorban állás előfordult-e, és ha igen,
venni kívánt alvállalkozója együttesen
akkor hány napig,
- amennyiben az előző két naptári év (2007,
- az előző két naptári év (2007, 2008) forgalmáról 2008) bármelyikében a forgalmuk (árbevétel)
nem érte el részajánlati területenként a nettó 200
szóló nyilatkozat.
millió Ft-ot.
Amennyiben az Ajánlattevő más szervezet(ek)
erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására
minimumkövetelménynek
való
megfelelés
a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti szervezet
igazolásán túl a Kbt. 65. § (4) bekezdés a) vagy
erőforrásai is igénybe vehetők a Kbt. 4. § 3/E
b) pontja szerinti igazolásokat is csatolni kell.
pontja figyelembevételével.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
és a megkövetelt igazolási mód:
Alkalmatlan az Ajánlattevő és a közbeszerzés
Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt venni kívánt alvállalkozó, amennyiben nem
rendelkezik részajánlati területenként:
alvállalkozója csatoljon:
- Az elmúlt 2 év (2007, 2008) legjelentősebb - az elmúlt 2 év (2007, 2008) valamelyikében
legalább összesen nettó 200 millió Ft értékű
szolgáltatásainak bemutatását a következő
olyan referenciával, amely az alábbi
tartalommal: ellenszolgáltatás összege vagy a
tevékenységek valamelyikére vonatkozik:
korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más
szakképzési-, felnőttképzési tanácsadás; a
adat; a teljesítés ideje; a szerződést kötő másik
szakképzéshez
és/vagy
felnőttképzéshez
fél megnevezése; a szolgáltatás tárgyának
kapcsolódó kutatás-fejlesztés, monitoring
rövid
bemutatása,
rendezvényszervezési
tevékenység; egyéb a szakképzéshez és/vagy
referencia esetén a rendezvény jellemző adatai,
felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.
figyelemmel a Kbt. 68.§ (1) bekezdésére.
- az elmúlt 2 évben (2007, 2008) évente legalább
Ugyanaz a referencia csak abban az esetben
4 darab két vagy több napos rendezvényről szóló
fogadható el több részajánlati területen, ha az
rendezvényszervezési referenciával, amely során
ellenérték összege eléri a vonatkozó részajánlati
legalább 120 fő részére étkezést és szállást
területeken megkövetelt referenciák együttes
biztosított.
összegét.
- az elmúlt két évben (2007, 2008) kutatási,
fejlesztési
tevékenységbe
bevont
külső
szakemberek
munkája
koordinálásáról

referenciával.
- a teljesítés során a tartalomfejlesztési
tevékenység biztosításához, annak irányításához,
koordinálásához
kapcsolódó
operatív
és
adminisztratív feladatok elvégzésére felállított
szervezet
működtetéséhez
folyamatosan
rendelkezésre álló bevonni kívánt szakemberek
ismertetését, az aláírt szakmai önéletrajz,
valamint a végzettséget igazoló bizonyítványok,
oklevelek egyszerű másolati példányának
csatolásával. Az önéletrajz tartalmazza a
gyakorlatra vonatkozó adatokat. Amennyiben a
teljesítésbe bevonni kívánt szakember az
Ajánlattevővel (közös Ajánlattevőkkel), vagy a
10%
feletti
alvállalkozóval
nem
áll
munkavégzésre
irányuló
jogviszonyban,
csatolandó a szakember arra vonatkozó
nyilatkozata, hogy a teljesítés során az
Ajánlattevő
rendelkezésére
áll
(szándéknyilatkozat).

A tartalomfejlesztési tevékenység biztosításához,
annak irányításához, koordinálásához kapcsolódó
operatív és adminisztratív feladatok elvégzésére
felállított szervezet működtetéséhez:
- legalább 1 fő felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkező kapcsolattartó személlyel, aki
szakképzési és/vagy felnőttképzési tanácsadás,
szakképzéshez
és/vagy
felnőttképzéshez
kapcsolódó
kutatás-fejlesztés,
monitoring
tevékenység, vagy egyéb a szakképzés és/vagy
felnőttképzés területén szerzett gyakorlattal
rendelkezik.
- legalább 8 fő felsőfokú végzettségű
koordinátorral,
aki
a
munkacsoport
tartalomfejlesztési tevékenységének teljesítése
során folyamatosan rendelkezésre áll.

- legalább egy olyan szakemberrel, aki felsőfokú
iskolai végzettséggel és legalább 5 éves vezetői és
Egy bemutatott személy csak egy részajánlati
projektmenedzseri gyakorlattal rendelkezik.
területnél szerepelhet.

Az Ajánlattevő a minimumkövetelmény esetében
Amennyiben az Ajánlattevő más szervezet(ek) figyelemmel a Kbt. 4.§ 3/E pontjára a Kbt. 65. §
erőforrásaira támaszkodik, az alkalmassági (3) bekezdése alapján más szervezet(ek)
minimumkövetelménynek
való
megfelelés erőforrásaira támaszkodhat.
igazolásán túl a Kbt. 65. § (4) bekezdés a) vagy
b) pontja szerinti igazolásokat is csatolni kell.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen

nem

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS-MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a KÉ-ben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje

nem

Dátum: 2009/08/27 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen

nem

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal):

Pénznem:

A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/08/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS
FI SV

DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK SL

Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
••••/ ••/••-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: ••• vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/08/27 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Helyszín: Az Ajánlatkérő I./1) pontban megjelölt címén, VII. emelet 701. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen

nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:

Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP)
2.2.1-08/1-2008-0002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése” című
kiemelt projekt
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: az ajánlattételi határidő lejártát követő 15. nap

10.00 óra, amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 15.

nap, amennyiben ez a nap nem munkanap, az ezt követő első munkanap.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben)
igen
nem
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: Ajánlatkérő az ajánlati
dokumentációt
a
www.tamop.nive.hu/kozbeszerzesi_eljarasok
című
honlapján
térítésmentesen hozzáférhetővé teszi. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése,
melyet Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (regisztrációs
lap) visszaigazolni. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek az ajánlati
dokumentációt visszaigazoltan letölteni.
Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőktől kiegészítő tájékoztatás körében érkező kérdésekre adott
válaszokat a honlapján teszi közzé.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb(ak)-e? igen
nem
V.7) Egyéb információk:

1) Meg kell jelölni az ajánlatban:
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az Ajánlattevő a közbeszerzés
értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe;
- a 10 % feletti alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek; továbbá
- az Ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezete(ke)t.
Amennyiben Ajánlattevő nem kíván alvállalkozót (akár 10% alatti, akár 10% feletti mértékben)
igénybe venni a szerződés teljesítésénél, vagy nem kíván más szervezet erőforrására
támaszkodni, akkor az erről szóló cégszerűen aláírt nemleges nyilatkozatot kell az ajánlathoz
csatolni.
Az Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan.
2) Az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy az megfeleljen a Kbt. 70. § (1)-(4) bekezdésében
foglaltaknak. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében
foglaltakra.
3) Az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet nyújtsa be az ajánlattételi határidőt
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát eredeti vagy hiteles másolatban, valamint az
esetleges változásbejegyzés iránti kérelem benyújtásának igazolását.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási
címpéldányának vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, aláírás-mintájának egyszerű
másolatát, továbbá, ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a
kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti példányát.
5) Közös Ajánlattevők esetében csatolni kell az együttműködési megállapodást, amely
tartalmazza a feladatmegosztást, a teljes jogú képviseletre feljogosított személy megjelölést és
elérhetőségét, az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot.
6) Az ajánlatokat zárt csomagolásban az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személy
kézjegyével és cégbélyegzővel hitelesítve a boríték záró részénél, 4 példányban (1 eredeti
nyomtatott, 2 másolati nyomtatott, 1 elektronikus (CD) formátumban) kell benyújtani. Az
ajánlatok minden tartalommal bíró oldalát folyamatos sorszámozással és az Ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult, vagy általa meghatalmazott (meghatalmazás eredeti példánya csatolandó)
személy kézjegyével kell ellátni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell számozott tartalomjegyzéket.
Az ajánlat első oldala az Felolvasólap legyen. Az Felolvasólap csak az Ajánlattevő nevét, címét,
valamint az Ajánlattevői vállalást tartalmazza.
7) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerinti teljes körben biztosítja.
8) Amennyiben az Ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is
meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén, az Ajánlatkérő vele köthet
szerződést.
9) Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel
TÁMOP-2.2.1-08/1-2008-0002 azonosítószámon támogatási szerződést kötött. A nyertes
Ajánlattevő ellenszolgáltatásának fedezetét ez a támogatási szerződés jelenti.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap)

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

1

MEGHATÁROZÁS vállalkozási

keretszerződés

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” című kiemelt projektben a 3., 4., 5. alprojekthez kapcsolódó, az Ajánlati dokumentáció
4.6.1. pontjában meghatározott szakmacsoportok szakképesítéseihez kapcsolódó 48
munkacsoportban folyó tartalomfejlesztő szakértői tevékenységnek, valamint az ezzel összefüggő
szállodai, éttermi és rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítása.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

80510000-2

••••-• ••••-•

92312212-0
80521000-2
79996000-2
79952000-2
55120000-7
55320000-9

További tárgyak

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

48 munkacsoportra vonatkozóan 16 db egynapos műhelymunka büféellátás biztosításával és 270 db
kétnapos műhelymunka szállás, étkezés és büféellátás biztosítása szerződéskötéstől 2010. 10. 17.
napjáig terjedő időszakban az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően munkacsoportonként 4, 6 fővel.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

••

Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY

vagy napokban:

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

2009/11/02

Kezdés
Befejezés

(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
2010/10/17 (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA

2

MEGHATÁROZÁS vállalkozási

keretszerződés

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” című kiemelt projektben a 3., 4., 5. alprojekthez kapcsolódó, az Ajánlati dokumentáció
4.6.2. pontjában közölt szakmacsoportok szakképesítéseihez kapcsolódó 48 munkacsoportban folyó
tartalomfejlesztő szakértői tevékenységnek, valamint az ezzel összefüggő szállodai, éttermi és

rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítása.
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

80510000-2

••••-• ••••-•

92312212-0
80521000-2
79996000-2
79952000-2
55120000-7
55320000-9

További tárgyak

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

48 munkacsoportra vonatkozóan 16 db egynapos műhelymunka büféellátás biztosításával és 270 db
kétnapos műhelymunka szállás, étkezés és büféellátás biztosítása szerződéskötéstől 2010. 10. 19.
napjáig terjedő időszakban az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően munkacsoportonként 4, 6 fővel.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

••

Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY

vagy napokban:

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

2009/11/04

Kezdés
Befejezés

(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
2010/10/19 (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

A RÉSZ SZÁMA

3

MEGHATÁROZÁS vállalkozási

keretszerződés

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Az ÚMFT TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-002 keretében „A képzés minőségének és tartalmának
fejlesztése” című kiemelt projektben a 3., 4., 5. alprojekthez kapcsolódó, az Ajánlati dokumentáció
4.6.3. pontjában közölt szakmacsoportok szakképesítéseihez kapcsolódó 48 munkacsoportban folyó
tartalomfejlesztő szakértői tevékenységnek, valamint az ezzel összefüggő szállodai, éttermi és
rendezvényszervezési szolgáltatás biztosítása.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

80510000-2

••••-• ••••-•

92312212-0
80521000-2
79996000-2
79952000-2
55120000-7
55320000-9

További tárgyak

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

48 munkacsoportra vonatkozóan 16 db egynapos műhelymunka büféellátás biztosításával és 268 db
kétnapos műhelymunka szállás, étkezés és büféellátás biztosítása szerződéskötéstől 2010. 10. 26.
napjáig terjedő időszakban az Ajánlatkérő igényeinek megfelelően munkacsoportonként 4, 6 fővel.
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY

Kezdés
Befejezés

••

vagy napokban:

•••• (a szerződés megkötésétől számítva)

2009/11/23

(év/hó/nap)
ÉS/VAGY
2010/10/26 (év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

A felhívást a Kbt. 6.§ (2) bekezdése alapján ellenjegyzem.
Budapest, 2009. augusztus 3.
Modláné Görgényi Ildikó
főigazgató helyettes

